
เครื่องวัดอุณหภูมิ

Thermometer Humidity Meter Hygrometer Meter Hygrometer Hygro-Thermometer Hygro
Moisture Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภ ูมิและความชื้น
  ราการสินค้า
   Thermometer Humidity Meter Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 

    
    -  Thermometer Humidity Meter Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้น ใช้ วัดอุณหภูมิ
ความชื้น ในห้อง ตู้เย็น ตู้อบ
  
    -  Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ ในอาหาร น้ำ เนื้อสัตว์ Cooking, Food Processing 
  
    -  Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ มือถือ (Portable Hand-Held) Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิที่อุณหภูมิสูง บนวัตถุหรือตู้อบ
ในงานอุตสาหกรรม Thermocouple type K,J thermometer , RTD PT100, PT-100, Thermometer 
  
    -  Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ มือถือ (Portable Hand-Held) Infrared Thermometer IR Thermometer IR Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด

  
    -  เครื่องวัดความชื้น moisture meter ในเนื้อไม้ วัสดุก่อสร้าง และ วัสดุอื่นๆ
  
    -  Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer แบบ Multi Function สามารถวัดได้หลายค่าในเครื่องเดียว เช่น ความเร็วลม Anemometer Air
Velocity Meter วัดความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดังเสียง
  

  

  

  

  

      

  ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดค่าความดังเสียง Thermometer Humidity Meter Moisture Meter เครื่อง

 1 / 3
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วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น
  What is Temperature อุณหภูมิ ( thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ )?
  

In a qualitative manner, we can describe the temperature อุณหภูมิ ( thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ) of an object as that which determines
the sensation of warmth or coldness felt from contact with it.

  

It is easy to demonstrate that when two objects of the same material are placed together (physicists say when they are put in thermal
contact), the object with the higher temperature อุณหภูมิ ( thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ) cools while the cooler object becomes warmer
until a point is reached after which no more change occurs, and to our senses, they feel the same. When the thermal changes have
stopped, we say that the two objects (physicists define them more rigorously as systems) are in thermal equilibrium. We can then define th
e temperature 
อุณหภูมิ 
( thermometer 
เครื่องวัดอุณหภูมิ 
)
of the system by saying that the 
temperature 
อุณหภูมิ 
( thermometer 
เครื่องวัดอุณหภูมิ 
)
is that quantity which is the same for both systems when they are in thermal equilibrium.

  

If we experiment further with more than two systems, we find that many systems can be brought into thermal equilibrium with each other;
thermal equilibrium does not depend on the kind of object used. Put more precisely,

  

if two systems are separately in thermal equilibrium with a third, then they must also be in thermal equilibrium with each other, and they
all have the same temperature อุณหภูมิ ( thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ) regardless of the kind of systems they are. The statement in italics,
called the zeroth law of thermodynamics may be restated as follows:

  

If three or more systems are in thermal contact with each other and all in equilibrium together, then any two taken separately are in
equilibrium with one another. (quote from T. J. Quinn's monograph Temperature อุณหภูมิ ( thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ )) 

  Now one of the three systems could be an instrument calibrated to measure the temperature อุณหภูมิ ( thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ) -
i.e. a thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ. When a calibrated thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ is put in thermal contact with a system and reaches
thermal equilibrium, we then have a quantitative measure of the 
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temperature 
อุณหภูมิ ( thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ )
of the system. For example, a mercury-in-glass clinical thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ is put under the tongue of a patient and allowed to
reach thermal equilibrium in the patient's mouth - we then see by how much the silvery mercury has expanded in the stem and read the
scale of the thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ to find the patient's temperature 
อุณหภูมิ ( thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ). 
 

Thermometer Humidity Meter Hygrometer 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 
temperature meter Infrared Thermometer IR thermometer 
อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ 
อินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ 
Thermometer Thermocouple 
เทอร์โมคัปเปิล 
Hygro-Thermometer hygro Precision Thermometer Psychrometer Dew Point Wet bulb
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